
 

QUEM SE LEMBRA DOS ROBERTOS? 
 

 

D. Roberto é descendente da grande família europeia de Polichinelos mas, ao 

contrário dos seus parentes, D. Roberto não tem um tipo físico determinado, o 

que justifica a generalização do termo Robertos a todos os fantoches de luva 

em Portugal. Em Portugal chamam-se Robertos aos fantoches de luva e Roberto 

é também o protagonista da maioria das suas histórias. 

De carácter essencialmente popular e frequentemente ignorada pela maioria 

dos historiadores e investigadores das artes teatrais, o repertório do teatro de 

robertos era composto por textos de tradição oral, de sabor popular, com 

direito a muito improviso. Esta forma teatral esteve quase esquecida no final 

do século XX, mas actualmente há vários marionetistas a representá-lo em 

Portugal.  

 

 

HISTÓRIAS DE UM TEATRO ITINERANTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para uns uma recordação bem viva, para outros uma memória mais longínqua: seja 

como for, os Robertos ocupam lugar no imaginário colectivo português.  

Durante décadas, era comum encontrarem-se as coloridas barracas de fantoches nas 

ruas, praças, jardins e praias por todo o país, que atraíam multidões. 

O que estava por trás do sucesso? O riso que provocavam, com certeza! Mas também o 

ritmo dos movimentos, a rapidez com que a acção se passava, a crueza da linguagem 



e até mesmo o facto de não serem bonecos dados a doçuras. Essa sinceridade atraía 

novos e velhos, tão pouco habituados a divertimentos do género.  

As guaritas de robertos eram o teatro verdadeiramente acessível, onde cada um 

contribuía financeiramente como queria e como podia. A itinerância diversificava o 

público e o riso aumentava a probabilidade de mais umas moedas na lata do migalho - 

muitas vezes a única forma de sobrevivência destes bonecreiros, cuja vida não era fácil. 

 

 

TEATROS DE FEIRA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até meados do século XX, nas feiras, famílias de bonecreiros montavam os seus teatros 

itinerantes, constituídos por pavilhões que chegavam a ter a lotação de 200 lugares.  

A arte passava de geração em geração, como aconteceu com a família de um dos mais 

antigos marionetistas de que temos conhecimento, Faustino Duarte, cujos filhos 

formaram o pavilhão Três Irmãos Unidos. Mas não era sempre o caso: Manuel Rosado 

aprendeu a arte com um marionetista antigo e criou um dos mais conhecidos pavilhões 

– o Pavilhão Mexicano –, chegando a contar com seis colaboradores e ainda uma 

orquestra com a qual atraía espectadores.  

No interior do pavilhão, os espectáculos eram feitos com marionetas de fios e de luva, 

adequando o reportório ao tipo de manipulação. É o próprio Manuel Rosado que nos 

fala sobre o reportório utilizado: «Ao apresentar um espectáculo, estudo, 

primeiramente, o público para o qual vou trabalhar. Mesmo durante as representações 



ausculto todas as suas reacções. Assim, o reportório que apresento é determinado pela 

forma como ele se comporta. Normalmente tenho apresentado, nos últimos tempos, 

quase só peças que despertam a hilaridade. […] A Carolina e o Esqueleto, o Milagre de 

Santa Isabel, o José do Telhado, a Expulsão dos Jesuítas, a Rosa e os Três Namorados, a 

Tourada, o Zé da Aldeia (Zé Broa) e o Milagre de Santo António». 

 

TEATRO DE RUA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para além dos pavilhões de feira, existiam as barracas de fantoches, que permitiam uma 

maior itinerância e que dependiam apenas de um único bonecreiro, eventualmente com 

um ajudante.  

A espontaneidade com que estes teatros surgiam em qualquer lugar aumentava a 

curiosidade do público: nunca se sabia quando o bonecreiro poderia voltar, por isso o 

momento era aproveitado ao máximo. Mesmo antes de começar, a montagem da 

guarita era já motivo de atenção. Depois, os primeiros sons anunciavam o início da 

função: Brrrrrrr, trrrruuuu, olh’ó rrrrroberrrto!! 

A palheta, um instrumento construído com duas lâminas de metal e fita de nastro, era 

colocada junto ao palato do bonecreiro, amplificando a sua voz, tornando-a mais aguda, 

mas também dificultando a articulação das palavras fazendo com que os «rs» se 

sobrepusessem e fossem repetidos diversas vezes. 

O reportório era transmitido oralmente de bonecreiro a bonecreiro, razão pela qual se 

perderam muitas peças, chegando até aos nossos dias A Tourada, O Barbeiro Diabólico, 

O Castelo dos Fantasmas e Rosa e os Três Namorados. 

O modo de funcionamento do teatro de robertos está ligado ao seu carácter itinerante: 

a guarita é leve e facilmente desmontável, as marionetas e acessórios prontos a serem 

arrumados numa única mala e a interacção com o público fundamental para que os 

espectadores permaneçam junto à guarita, contribuindo com algumas moedas no final 

da função. 



 

UM TEATRO EM RISCO DE EXTINÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da época de ouro do teatro de robertos, a frequência das atuações foi 

diminuindo. As condições de vida destes marionetistas eram bastante precárias e o 

trabalho, fisicamente árduo, não atraía qualquer um. Outras formas de entretenimento, 

mais imediato, moderno e cómodo – como a rádio e a televisão –, concorreram para a 

quase extinção desta forma teatral. Só nos anos 80, João Paulo Seara Cardoso, director 

artístico do Teatro de Marionetas do Porto, percebeu a necessidade de preservar os 

robertos, seguindo então o Bonecreiro António Dias, ainda em actividade na altura. 

Dessa aprendizagem surgiram outros discípulos que, juntamente com os que tinham 

aprendido com familiares e outros bonecreiros, constituem hoje uma família de treze 

elementos, actuando por todo o país e também no estrangeiro. 

Para preservar esta arte tal como ela ainda existe, o Museu da Marioneta propôs a 

inclusão do Teatro Dom Roberto no Inventário Cultural do Património Cultural Imaterial 

nacional. Importa não só preservar as marionetas e as estruturas físicas que lhe estão 

associadas, mas também todo o saber-fazer que os marionetistas podem transmitir: o 

ritmo de representação e de manipulação, com os seus truques específicos, a utilização 

da palheta, o modo de interacção com o público. 

A 16 de Julho de 2021, foi publicado, em Diário da República, a Inscrição do «Teatro Dom 

Roberto» no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, um passo significativo 

para o reconhecimento da arte da marioneta em Portugal. É o culminar de um longo 

processo, onde muito se empenharam o Museu da Marioneta e os marionetistas 

portugueses. 

 


